
UCHWAŁA NR XLIV/1287/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 
niezawodowej, rodzinnym domu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 i 1076) w związku. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349) Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W postępowaniach, o których mowa w art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, o odstąpienie od odpłatności, umorzenie w całości lub części,  odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 
i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, stosuje się poniższe zasady ogólne:

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

2) zasadę uwzględniania  sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych do 
wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,

3) zasadę  unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych  do odpłatności oraz  osób będących 
na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu,

2. Powyższe zasady stosowane są wraz z oceną sytuacji, o których mowa w § 3, 4, 5, 6, 7 i 8 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dochodzie i kryterium dochodowym - rozumie się przez to dochód i kryterium dochodowe 
w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

2) zasobach, uprawnieniach i możliwościach - rozumie się przez to zasoby, uprawnienia
i możliwości w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej,

3) osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 6  ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) dziecku - rozumie się przez to osobę przebywającą w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz osobę pełnoletnią, o której mowa w art. 37 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

2. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale w przypadku osób zobowiązanych do 
ponoszenia opłat solidarnie może dotyczyć tych osób łącznie lub każdej oddzielnie.

§ 3. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej następuje na okres 
określony w decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

2. W szczególnych okolicznościach, w przypadku gdy opłatę za pobyt dziecka ustala się za okres 
dotyczący zakończonego już okresu pobytu w pieczy zastępczej lub okres ten upłynie w momencie 
wydania decyzji, decyzja, o której mowa w ust 1 może obejmować okres dłuższy  niż 12 miesięcy.

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może mieć charakter całkowity lub częściowy.
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4. Od dochodu osoby zobowiązanej odlicza się ponoszone przez nią płatności za pobyt innych 
członków rodziny w pieczy zastępczej, jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach 
zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację oraz uiszczane zobowiązania 
alimentacyjne.

§ 4. Odstąpienie od ustalenia opłaty w całości może nastąpić w następujących sytuacjach:  

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat 
nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy 
społecznej,

2) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi 
nie więcej niż 300% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy
o pomocy społecznej oraz zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

a) osoba zobowiązana ma orzeczoną niepełnosprawność wykluczającą podjęcie zatrudnienia,

b) osoba zobowiązana nie jest pełnoletnia,

c) osoba zobowiązana ma na utrzymaniu inne małoletnie dzieci,

d) okres pobytu w pieczy został zakończony, a rodzic realizuje postanowienia ustalonego 
z asystentem rodziny planu pracy z rodziną lub postanowienia kontraktu socjalnego,

e) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, inna niż wskazana w pkt a.

§ 5. 1. Wysokość częściowego odstąpienia od ustalenia opłaty zależy od dochodu osób 
zobowiązanych i ustalana jest zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ustalony zgodnie z ust 1 stopień odstąpienia od naliczania opłaty za pobyt w pieczy zastępczej 
może zostać dodatkowo powiększony, by pozostały do dyspozycji osoby zobowiązanej dochód, 
nie był mniejszy niż 150 % kryterium dochodowego, a w przypadku osób spełniających przesłanki 
zawarte w § 4 pkt 2 mniejszy niż 300 % kryterium dochodowego.

§ 6. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz 
z odsetkami może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane 
możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby 
prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego 
umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) osoba zobowiązana, w wyniku pogorszenia jej sytuacji życiowej, spełnia warunki, o których 
mowa w § 4,

4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, 
zwłaszcza egzystencji jej lub jej rodziny,

5) gdy osoba zobowiązana zmarła,

6) nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej lub miejsca jej faktycznego pobytu.

§ 7. 1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić 
z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w sytuacji spełnienia przynajmniej  jednej z poniższych 
przesłanek:

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi 
nie więcej niż 400% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy 
społecznej,
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2) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz 
powrotu dziecka do domu rodzinnego,

3) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie 
o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej,

4) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

5) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub 
w pieczy zastępczej,

6) osoby zobowiązane przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, gdzie nie uzyskują 
dochodów, a także w jednostkach pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub 
ośrodku leczenia uzależnień,

7) osoby zobowiązane wykorzystują swoje możliwości, zasoby i uprawnienia i aktywnie działają na 
rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej, bytowej i finansowej,

8) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych 
zdarzeń losowych.

2. Umorzenie w części może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli 
został zakończony, oraz wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka 
w pieczy zastępczej.

3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną 
sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia.

§ 8. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt 
w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat 
w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co 
najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

1) osoby zobowiązane współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny

2) na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,

3) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie 
o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej,

4) osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,

5) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy 
społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub 
w pieczy zastępczej,

6) osoby zobowiązane przebywają w areszcie śledczym lub zakładzie karnym, gdzie nie uzyskują 
dochodów, a także w jednostkach pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub 
ośrodku leczenia uzależnień,

7) osoby zobowiązane wykorzystują swoje możliwości, zasoby i uprawnienia i aktywnie działają na 
rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej, bytowej i finansowej,

8) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności długotrwała choroba, bezdomność, 
niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych 
zdarzeń losowych.

2. Ustalając okres rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności uwzględnia się aktualną 
sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia, z zastrzeżeniem 
ust. 3.
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3. Rozłożenie na raty może nastąpić na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, zaś odroczenie terminu 
płatności na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 9. Odstąpienie od  ustalenia opłaty, ustalenie wysokości opłaty, umorzenie w całości lub 
w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje 
w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIV/338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym 
domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2012 r. poz. 182).

§ 11. Uchwała ma zastosowanie do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/1287/18

Rady Miasta Szczecin

z dnia 11 września 2018 r.

Wysokość odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

I. Rodzinna piecza zastępcza:

Dochód w stosunku do kryterium 
dochodowego ( w  % ) 

Wysokość odstąpienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej ( w % )  

Powyżej 150% do 200% 90
Powyżej 200% do 250% 80
Powyżej 250% do 300% 60
Powyżej 300% do 350% 40
Powyżej 350% do 400% 10

Powyżej 400% 0
II. Instytucjonalna piecza zastępcza:

Dochód w stosunku do kryterium 
dochodowego (w %) 

Wysokość odstąpienia od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w instytucjonalnej 

pieczy
zastępczej (w %)

Powyżej 150% do 200% 99

Powyżej 200% do 250% 98

Powyżej 250% do 300% 96
Powyżej 300% do 350% 92
Powyżej 350% do 400% 88
Powyżej 400% do 450% 84
Powyżej 450% do 500% 80
Powyżej 500% do 550% 76
Powyżej 550% do 600% 72
Powyżej 600% do 650% 68
Powyżej 650% do 700% 64
Powyżej 700% do 750% 60
Powyżej 750% do 800% 56
Powyżej 800% do 850% 52
Powyżej 850% do 900% 48
Powyżej 900% do 950% 44
Powyżej 950% do 1000% 40
Powyżej 1000% do 1050% 36
Powyżej 1050% do 1100% 32
Powyżej 1100% do 1150% 28
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Powyżej 1150% do 1200% 24
Powyżej 1200% do 1250% 20
Powyżej 1250% do 1300% 16
Powyżej 1300% do 1350% 12
Powyżej 1350% do 1400% 8
Powyżej 1400% do 1450% 4

Powyżej 1450% 0
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